
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dez, reuniram-se em sessão ordinária, às nove horas, no 1 
auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do Conselho Diretor: o professor 2 
Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do conselho, os professores Adriane Geralda Alves do 3 
Nascimento, Ana Rita Vidica Fernandes, Ângela Teixeira de Moraes, Claudomilson Fernandes Braga, 4 
Daiana Stasiak, Edson Luiz Spenthof, Eliseu Vieira Machado Júnior, Janaína Vieira de Paula Jordão, José 5 
Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Kátia Raquel Bonilha Keller, Lara Lima Satler, Letícia 6 
Segurado Côrtes, Lisbeth Oliveira, Luciana Cândida da Silva, Luciene de Oliveira Dias, Lutiana Casaroli, 7 
Maria Luiza Martins Mendonça, Marina Roriz Lousa da Cunha, Nilton José dos Reis Rocha, Rafael 8 
Franco Coelho, Rosana Maria Ribeiro Borges, Rubem Borges Teixeira Ramos, Sálvio Juliano Peixoto 9 
Farias, Solange Maria Franco, Suely Henrique de Aquino Gomes, Thomas Roland Hoag, Tiago Manieri 10 
de Oliveira, Camila Craveiro da Costa Campos, Conceição de Maria Ferreira Silva, Flávia Martins dos 11 
Santos, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, Welliton Carlos da Silva e os técnicos-administrativos Thomaz 12 
Rodrigues Santana e Roberto Fernandes da Silva. Servidores ausentes, mas que apresentaram 13 
justificativas constam os docentes Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Carlos Eduardo Vianna Aldighieri 14 
Soares, Edson Teixeira Álvares Júnior, Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Laura Vilela Rodrigues 15 
Rezende, Lisandro Magalhães Nogueira, Lívia Ferreira de Carvalho, Maria de Fátima GarbeliniMaria 16 
Flora Costa Medeiros, Silvana Coleta Santos Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Sônia Cruz Riascos de 17 
Andrade, Thalita Sasse Fróes, Ione Chagas Rufino, Lucivânia de Cássia Fernandes, Rafael de Almeida 18 
Tavares Borges e o técnico-administrativo Moisés Justino de Melo. Não apresentaram justificativa os 19 
docentes Arnaldo Alves Ferreira Junior, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Eliany Alvarenga 20 
de Araújo, Janaína Ferreira Fialho, Luciano Alves Pereira, Luiz Antônio Signates Freitas, Marcilon 21 
Almeida de Mello, Maria Elisa França Rocha e Maria Francisca Magalhães Nogueira. O presidente do 22 
conselho iniciou a reunião com o item 1 da pauta, informes. Assim, reforçou o convite para o churrasco 23 
de confraternização natalina da FACOMB, logo após a reunião do conselho. Informou acerca dos eventos 24 
comemorativos do cinquentenário da UFG: o Baile, dia 04 de dezembro, no Centro de Cultura e Eventos 25 
da UFG; homenagem à UFG, que ocorrerá na Câmara dos Deputados, para tanto sairão de Goiânia quatro 26 
ônibus. As pessoas interessadas em ir a Brasília para esta solenidade deverão encaminhar e-mail ao 27 
professor Venerando Campos; no dia 14, lançamento do livro Universidade Federal de Goiás: Imagens e 28 
Memórias, no Centro Cultural UFG, onde também serão apresentados o selo e o carimbo em 29 
comemoração aos 50 anos da UFG; ainda integrando as comemorações, o aniversário de um ano da TV 30 
UFG, além de outros eventos paralelos. Informou, ainda, sobre o recesso de final de ano, quinta e sexta-31 
feira, véspera de natal e ano novo, não haverá aulas nem atividades administrativas, no entanto haverá 32 
expediente, em esquema de revezamento, funcionando parcialmente nas segundas, terças e quartas-feiras. 33 
Outro informe versou sobre a ocorrência de furtos e roubos nos câmpus da UFG, motivo pelo qual o reitor 34 
convidou os diretores e coordenadores para, em reunião, discutirem formas de prevenção. Recomenda-se 35 
atenção a estas ocorrências, não deixando os carros abertos. Ainda que a Reitoria esteja tomando 36 
providências, é necessário cada um fazer sua parte. Informou que, conforme edital de seleção do 37 
Mestrado em Comunicação (21 vagas), as inscrições estarão abertas na primeira quinzena de fevereiro. 38 
Pediu que todos contribuam na divulgação. Sobre os Indicadores de Qualidade dos cursos da FACOMB 39 
(Enade, CPC e IGC), o presidente do conselho informou os números: Biblioteconomia ficou com 2 no 40 
ENADE, 4 no IGC e 3 no CPPC; Jornalismo, três em todos os critérios; Relações Públicas e Publicidade 41 
e Propaganda obtiveram os mesmos índices, 3 no ENADE e CPC, e 2 no IGC. Tais indicadores, tomados 42 
pelo MEC para aferir os cursos de graduação, quando alcançam até 2 na pontuação, promovem a visita do 43 
MEC in loco para reavaliação global. Os cursos com conceitos 3, 4 ou 5 ficam dispensados desta 44 
avaliação in loco. Motivar uma reunião é o próximo passo para uma avaliação mais criteriosa sobre o 45 
parecer do MEC, a fim de melhorar e alcançar o conceito muito bom ou excelente. No balanço geral das 46 
apresentações dos TCC, foi divulgado o Relatório Final da Comissão Integrada dos TCC, contendo o 47 
cronograma das atividades realizadas, números e ocorrências. Foram 83 bancas, sendo 25 de Publicidade 48 
e Propaganda, 24 de Jornalismo, 18 de Biblioteconomia e 16 de Relações Públicas. Participação de 107 49 
acadêmicos, 60 professores, 4 mestrandos, 4 técnicos-administrativos, 3 salas e os devidos equipamentos. 50 
No geral, não houve grandes problemas de organização, tendo as apresentações transcorrido dentro da 51 
normalidade. Um problema, porém, mereceu destaque: a ocorrência de um plágio. Após relatar o caso, 52 
detalhadamente, o professor Juarez Ferraz de Maia afirmou a necessidade de a exigência da assinatura do 53 
orientador para que o aluno não faça o depósito do TCC sem a sua anuência. Quanto às notas, pode-se 54 
atribuir as diferenças aos critérios adotados, que seriam minimizadas caso houvesse, dentro do possível, 55 
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um formulário padrão, podendo inclusive facilitar para a banca. Destacou-se que há trabalhos que 56 
merecem ser publicados, ainda que em plataforma online. O presidente do conselho informou à comissão 57 
que no site da FACOMB há uma página preparada para a postagem dos TCC, o que permitirá acesso ao 58 
trabalhos via internet. Com estas ponderações, a comissão se comprometeu em rever as normas de 59 
apresentação dos TCC, propondo a uniformização dos critérios de avaliação. Outro informe dado refere-60 
se ao SICAD: prazo e preenchimento adequado. Segundo o presidente do conselho, o prazo se encerrará 61 
no dia 30/12, assim como o lançamento de notas dos alunos. Até 17/02 todos devem entregar o currículo 62 
Lattes, bem como a documentação comprobatória e a produção intelectual dos últimos três anos. A partir 63 
do dia 30/12 as avaliações docentes pelos discentes estarão disponíveis para impressão, os professores 64 
deverão dar ciência e trazer à FACOMB. A professora Lisbeth de Oliveira divulgou que até dia 15/12 65 
estará aberto o processo seletivo para intercâmbio com a Alemanha. Outro ponto tratado, segundo o 66 
presidente do conselho, diz respeito à necessidade de se ultimar os preparativos para os concursos para 67 
preenchimento de três vagas de professor efetivo do Programa REUNI (Biblioteconomia, Publicidade e 68 
Propaganda e Relações Públicas). O professor Juarez Ferraz de Maia disponibilizou o livro “Jornalismo 69 
UFG” para aqueles que não puderam comparecer ao lançamento. Item 2 da pauta: aprovação da ata da 70 
reunião do Conselho Diretor do dia 17 de novembro de 2010, por unanimidade. Item 3, oferta de 71 
disciplinas para 2011/1. As disciplinas de Núcleo Livre “Laboratório de Documentário” e “Comunicação 72 
e Literatura: semioses discursivas” e a grade de Publicidade e Propaganda foram apresentadas pela 73 
coordenadora Ana Rita Vidica Fernandes; o coordenador Juarez Ferraz de Maia apresentou a grade de 74 
Jornalismo; as disciplinas de Núcleo Livre “Metodologia de Pesquisa em Antropologia Visual: filme 75 
etnográfico”, “Representações Sociais, Comunicação e Naturalização” e “Normas e desenvolvimento de 76 
projeto em RP” e a grade de Relações Públicas foram apresentadas pelo coordenador Tiago Mainieri de 77 
Oliveira; representando a coordenação, o professor Rubem Borges Teixeira Ramos apresentou a grade e 78 
as disciplinas de Núcleo Livre, uma que será ministrada pela professora Andréa Pereira dos Santos, e 79 
Histórias em Quadrinhos, de Biblioteconomia, além de “Bibliotecas Digitais”, do curso de Gestão da 80 
Informação. A oferta das disciplinas foi aprovada por unanimidade. No item 4, oferta de disciplina para o 81 
curso de Estatística, do IME, segundo o presidente do conselho, já foi dada a anuência, precisa-se agora 82 
ser referendado pelo conselho, assim foi aprovada. O item 5 – normas complementares de processos 83 
seletivos para professores substitutos – foi retirado da pauta, porque a autorização da PRODIRH não 84 
chegara em tempo hábil para elaborá-las. Quanto aos contratos para professor substituto, foram 85 
renovados. Seguiu-se ao item 6, Conselho de Biblioteca: relatório de atividades e novas aquisições. O 86 
professor José Vanderlei Gouveia lembrou que o acervo de comunicação na biblioteca é responsabilidade 87 
do professor e que a compra será feita entre fevereiro e março. Sugestões devem ser enviadas ao referido 88 
docente e ao professor Arnaldo Alves Ferreira Junior. Item 7, projeto de nova identidade visual da 89 
FACOMB. Segundo a professora Marina Roriz Lousa da Cunha, a nova marca acarreta uma série de 90 
novos produtos, como projeto de sinalização, site, dentre outros. A fim de depreender a percepção da 91 
comunidade acadêmica, o estudo contempla um questionário online, aberto à participação de todos. 92 
Seguiu-se ao item 8, Semana de Planejamento 2011. O presidente do conselho informou que, juntamente 93 
com as coordenações de cursos, optaram por compactar em quatro dias, de 15 a 18 de fevereiro. Portanto, 94 
os três primeiros dias serão destinados às discussões setorizadas nas coordenações, abordando, 95 
prioritariamente, o projeto pedagógico, os planos de ensino das disciplinas e os planos de trabalho 2011. 96 
Na sexta-feira, dia 18, estas matérias serão discutidas na reunião do Conselho Diretor, que apreciará 97 
também os RADOC, os dossiês dos professores, dentre outros assuntos. Desta forma, torna-se 98 
imprescindível a presença de todos. No item 9, Semana do Calouro 2011, foi proposto enxugar o evento, 99 
realizando-o em apenas três dias, evitando a dispersão, principalmente dos alunos veteranos. Formato 100 
proposto: dia 21, mesa-redonda interdisciplinar; dia 22, conversa entre coordenações de cursos e alunos; 101 
dia 23, calourada dos estudantes (integração e confraternização). Quinta (24) e sexta-feira (25), haverá 102 
aula normal. A mesa-redonda, cuja temática será Comunicação, Informação e Cidadania, contará com a 103 
participação de um palestrante das areas de informação e comunicação. Foram sugeridos os professores 104 
Antônio Miranda e Cicília Peruzzo. Outros nomes podem ser encaminhados como opções. O formato da 105 
Semana do Calouro foi aprovado por unanimidade. Item 10, projetos de pesquisa e extensão, não houve 106 
proposta de inclusão. Na sequência, item 11, outros assuntos. A professora Suely Henrique de Aquino 107 
Gomes solicitou inclusão de três itens. Primeiro, a apreciação do nome do novo coordenador do curso de 108 
Gestão da Informação, Fernando Marques Federson, já aprovado no Conselho Diretor do Instituto de 109 
Informática. Por se tratar de uma parceria FACOMB/INF e necessidade de uma portaria conjunta, 110 
também foi aprovado pelo conselho da FACOMB. Outro ponto colocado por ela refere-se ao afastamento, 111 
por um ano, para conclusão do doutorado, da professora Sônia Cruz Riascos de Andrade. Embora não 112 
tenha completado três anos na instituição, o pedido enquadra-se, segundo resolução da UFG, nos casos 113 
excepcionais, uma vez que o entendimento da área é favorável em poder contar com mais um doutor. O 114 



presidente do conselho reforçou que esse entendimento é legítimo, porém haverá necessidade de uma 115 
justificativa fundamentada, bem como a aprovação por este Conselho Diretor. Lembrou-se que há uma 116 
interrupção no período do estágio probatório até o retorno do docente. Desta forma, aprovou-se por 117 
unanimidade. Em terceiro, a implantação do moodle na FACOMB requer alguém para administrar este 118 
ambiente e verificar como ele se aplica aos interesses da unidade. Para tanto, aprovou-se uma comissão 119 
composta pelos professores Arnaldo Alves Ferreira Junior, Rafael Franco Coelho e a própria professora 120 
Suely Henrique de Aquino Gomes. O professor Nilton José dos Reis Rocha solicitou apreciação de uma 121 
parceria ou protocolo de intenções de Cooperação Internacional com a Universidad Del Pais Vasco e com 122 
a Asociacíon ProDocumentales en Cine y TV, ambos da Espanha. Proposta aprovada. Em conformidade 123 
com a exposição da professora Ana Rita Vidica Fernandes, aprovou-se a institucionalização de alguns 124 
laboratórios propostos, a partir de reestruturações; os demais serão analisados durante a semana do 125 
planejamento, e encaminhados à direção para aprovação em reunião do conselho. O presidente informou 126 
que, no primeiro trimestre de 2011, será constituída uma comissão da universidade para mapear os 127 
laboratórios existentes nas unidades, função, coordenadores, ementa, produção. Acrescentou que mais 128 
laboratórios resultam em mais recursos. Finalizando, o presidente do conselho cientificou a todos sobre a 129 
necessidade de mapeamento e envio, até o dia 17 de dezembro, da programação de viagens. Esclareceu a 130 
existência de duas prioridades de número 1: uma na área de Informação e outra de Comunicação, 131 
destinadas ao Encontro Científico-Cultural de Biblioteconomia e ao Intercom Nacional, sendo estes 132 
condicionados ao número de participantes. As demais viagens para eventos, Intercom Regional, ENEBD, 133 
Encontro de Projeto de Extensão e FICA serão deduzidas dos recursos de custeio da FACOMB. Além das 134 
viagens para eventos, existe a categoria de aulas práticas ou visitas técnicas, as quais a saída e o retorno 135 
ocorrem no mesmo dia. Solicitou encaminhar à direção, até o dia 15 de dezembro, a previsão de viagens 136 
para eventos e também para as aulas práticas para 2011. Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro 137 
Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste 138 
conselho e por mim subscrita. 139 


